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Srdečně děkujeme všem, kteří nás finančně podpořili.

CHARLOTTE PAULA SINGER (FALCH) January 2, 1924 - November 1,
2015.
It is with great sadness that we announce the peaceful passing of Charlotte
Singer. Loving wife, mother and grandmother. Charlotte is survived by her
husband of 61 years Frank.

Kde najdete nás a naše krajany v Česko-Slovenské podpůrné jednotě?
Informace o činnosti Sdružení a jednotlivých odboček,
electronickou verzi Pramene a jiné krajanské publikace
najdete na
www.cssk.ca
Kanadská Česko-Slovenská Podpůrná Jednota (klub)
154 McKenzie Street, Winnipeg, MB, R2W 5A2 / Tel: 589-7483
Otvírací doba: čtvrtek - sobota od 7 hodin večer
Podrobnější informace najdete na www.czechslovakbenevolentassoc.ca
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Svatý Mikuláš navštíví Česko-Slovenský klub spolu s Andělem a Čertem. Všechny děti, které
byly hodné po celý rok budou odměněny dárkem, který dostanou od Svatého Mikuláše v
neděli 6.12.2015 - klub bude otevřen ve 3 hodiny odpoledne a Svatý Mikuláš přijde ve 4
hodiny.
Pre deti bude pripravené malé pohostenie. Pre rodičov bude otvorený bar a malé pohostenie,
káva a nealkoholické nápoje na zakúpenie.
Prosíme rodiče, aby přinesli dárky pro děti a měli je viditelně označené jmény. Ďakujeme a
tešíme sa na vašu účasť.

St. Nicholas will visit the Czech-Slovak Club together with Angels and the Devil Sunday, December 6th, 2015. St. Nicholas will bring gifts to those children who behaved themselves during the year. Czech-Slovak Club will be open at 3 p.m. and Saint Nicholas will arrive at 4 p.m.
There will be a small snack provided for the children. Parents will be able to buy refreshments
and drinks from bar. Parents are asked to provide a gift for their children and clearly mark
it with their child's name. Thank you. We are looking forward to seeing you again this year.
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Krásy a zajímavosti z Yukonu
(3.pokračování )

Než začnu psát toto slíbené pokračování naší krásné anabáze po Yukonu, rád bych se
omluvil všem čtenářům Pramene, že ve dvou předešlých číslech toto slíbené pokračování
nenašli. Zapříčinily to moje zdravotní problémy, které se objevily hned po mém návratu
z Kanady, naštěstí je lékaři postupně čtyřmi operacemi úspěšně zlikvidovali, takže jsem opět
O.K., jak mohli mnozí čtenáři vidět při mé letošní návštěvě u bratra.
Ve všech infocentrech, která jsem kdy v Kanadě navštívil, byli pracovníci milí a ochotní,
ale tady v Dawsonu to bylo mimořádné. Kromě mapek turistických atrakcí a trailů po okolí
Dawsonu jsme dostali i rady a doporučení nejlepších možností, kam se podívat. Informace o
J.E.Welzelovi měli dokonce i v češtině!
Samozřejmě jsme využili možnost se zase jednou
„zcivilizovat“, to je pořádně se umýt v teplé vodě a
oholit se, aby si nás lidé nepletli se zlatokopy
z Klondikeu. Tam se stále těží zlato mohutnými stroji
ve velkém, ale kromě toho existuje několik
dobrodruhů, kteří ještě rýžují klasicky na potocích
přitékajících do řeky Klondike a doufají ve štěstí. Od
ostatních obyvatel Dawsonu jsou snadno rozeznatelní.
Infocentrum je také současně museem fauny a flóry
kolem Yukonu a je bohatě vyzdobeno obrázky a
fotkami z Dawsonu a okolí, většinou z doby jeho
největší slávy, to je z doby „Zlaté horečky“. Nás však nejvíc zaujaly dvoje mohutné losí parohy
zaklesnuté do sebe. To před lety spolu bojovali losí býci tak urputně, že se do sebe zaklesli a už
se nedokázali oddělit. Zahynuli oba, našly se kostry a propletené paroží bylo přeneseno do
infocentra, kde je předmětem obdivu návštěvníků.
Podle instrukcí a mapky jsme se vydali na
dawsonský hřbitov. Leží na svahu kousek nad
městem, z cesty k němu je nádherný výhled na celé
městečko a údolí řeky Yukon, která už v těch
místech je veletokem. Překvapila nás rozsáhlost a
hlavně organizovanost hřbitova. Velikost byla dána
asi potřebou z doby největší slávy, tehdy měl
Dawson více než desetinásobek obyvatel oproti
dnešku. A už tehdy byl hřbitov rozdělen do sekcí,
zřejmě podle víry nebožtíků. Největší sekce jsou
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anglikánská a římskokatolická. Další sekci mají ostatní malé křesťanské církve dohromady.
K našemu velkému překvapení jsme objevili hned vedle křesťanských sekcí i velký hřbitov
židovský, ten však byl značně zanedbaný. Ve vysoké trávě tam rostly i houby a tak jsme sebrali
pár křemenáčů. Část jsme jich měli k večeři, zbytek ráno ke snídani. Až jako poslední jsme našli
sekci, kvůli které jsme tam vůbec šli. Je to hřbitov slavné Kanadské královské jízdní policie. U
ní náš krajan Jan Welzel (zde je znám jako John Eskymo Welzel) pracoval. Najít jeho hrob už
nebyl žádný problém, je totiž ze všech nejlépe nazdobený a udržovaný. Bylo naprosto zřejmé, že
nejen každý Čechoslovák, ale i zájezdy, které do Dawsonu zavítají, tam nechají nějakou památku
nebo alespoň vzkaz. Náš rodák John Eskymo Welzel pocházel ze Zábřehu na Moravě, to je malé
městečko severozápadně od Olomouce. Při svém jediném návratu do vlasti napsal autobiografii,
kterou jsem já zatím nečetl, takže nevím, kdy, jak a proč se dostal do Ruska, doloženým faktem
je, že přešel celou Sibiř na východ a přeplavil se přes Beringovo moře na Aljašku. Tam se usadil
u nějakého eskymáckého kmene a ten si ho nakonec vyvolil za svého náčelníka. Odtud jeho
jméno Eskymo. Věděl, že kožešiny zvěře mají výrazně vyšší cenu ve Státech na jihu než na
Aljašce a tak přesvědčil Eskymáky, naložili loď a vydali se do Kalifornie. Bohužel cestou
ztroskotali, on se sice zachránil, ale náklad byl ztracen. Americká policie ho podezřívala
z pašeráctví a podvodu. Tehdy se vrátil do vlasti a napsal knihu o svých dobrodružstvích. Pak
mu ale toulavé boty nedaly a on znovu odjel. Tentokrát do Kanady. Usadil se na Yukonu
v Dawsonu a dal se najmout ke Kanadské královské jízdní, kde vytrval, dožil se úctyhodných 86
-ti let a proto je pochován na místním hřbitově v policejní sekci.
Jelikož Dawson je druhé největší město provincie Yukon, bylo tam i několik obchodů
s potravinami a tak jsme doplnili naše zásoby. Tedy chleba, zeleninu, ovoce, pivo a whisky. Na
nocleh jsme se vrátili zase do kempu. Šli jsme spát ještě za světla a vstávali zase za světla, v těch
zeměpisných šířkách v létě trvá noc jen něco přes 2 hodiny. Takže i místní sovy se musely naučit
lovit za plného denního světla, jinak by nepřežily. Přestože druhý den jsme vstávali brzy,
sluníčko stálo již vysoko. Ke snídani se podávala čínská polévka vylepšená včera koupeným
párkem a houbami nalezenými na židovském hřbitově. Měli jsme v úmyslu zajet si až za Severní
polární kruh a to je z Dawsonu hodně přes 600 km. Naštěstí jsme se zase zastavili v infocentru a
získali další cenné rady, přestože náš původní úmysl byl jen se tam umýt a oholit. Bylo nám
doporučeno zastavit se u české kolonie ve Stone Creek, když už pojedeme údolím Klondike a
potom po „Highway Nr.5“. A že než jet stovky kilometrů prázdnou tundrou a vidět stále totéž,
máme naši cestu přerušit a navštívit Tombstone Territorial Park, stejně jedeme těsně kolem.
Později se ukázalo, že měli naprostou pravdu.
Stone Creek jsme našli snadno, je to malá vesnička schovaná u říčky v lese a v typicky
kanadském stylu. To je, že každá usedlost má svá stavení (obytná i hospodářská) uprostřed svého
pozemku. Proto potkat člověka někde na cestě je dost vzácná náhoda, pokud je totiž někdo na
cestě, jede autem. Často i jen pár set metrů k sousedovi.
Když jsme projeli Stone Creek dvakrát tam a nazpět a nikoho nepotkali a českou vlajku
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(Kanaďané si velmi potrpí na vlajky) nezahlédli,
rozhodli jsme se zastavit u velkého vrakoviště.
Tam přece musí někdo pracovat. Ukázalo se, že
nám štěstí přeje, to byla ta česká kolonie. Po chvíli
se tam objevil statný třicátník a ukázalo se, že je to
Čech, který tam přišel teprve před pár lety i
s rodinou. Mimo jiné prozradil, že v Kanadě přijal
jméno Ketchup. Podivili jsme se a on opáčil proč
ne, když náš „stařešina“ kdysi přijal jméno
Kennedy. A že máme štěstí, protože právě slaví
sedmdesátiny. Přijeli i příbuzní z Prahy, večer
bude táborák a grilování a že musíme zůstat. To
jsme nemohli, ale slíbili jsme, že se večer zastavíme, až pojedeme zpátky z Tombstone Parku.
Ketchup nám potvrdil, že Tombstone je krásný a jezdit dál na sever že je nuda. Takže zopakoval
jen to, co nám řekli už v infocentru v Dawsonu. Rozdíl
byl jen v tom, že on nám to řekl česky.
Ze Stone Creek do Tombstone Parku to bylo něco přes
hodinku cesty. Z mírně zvlněné krajiny se najednou
vypínají velehory. Tedy ne takové, jako Rocky
Mountains, ale zase vyšší než Vysoké Tatry a hlavně
rozsáhlejší. Samozřejmě chráněná krajinná oblast, tedy
přírodní rezervace. Na sjezdu z „dálnice“ parkoviště a
cesta k místnímu infocentru. Stejně krásné jako
v Dawsonu a také doplněné o ukázky místní fauny a
flóry. A do parku vstup volný (na rozdíl od Banffu a
Jasperu v Albertě, kde jsem byl letos se svými kamarády). Tak jsme si s Michalem vybrali jeden
trail a po prohlídce v infocentru vystavených exponátů vyrazili. Během tříhodinové tůry jsme
potkali jen 2 lidi na rozdíl od Banffu a Jasperu, kde jsme si připadali, jako kdyby někdo
Václavák z Prahy přesadil do nádherných hor. Paradoxem je, že v Jasperu nám jeleni Wappiti
chodili kolem auta a v Tombstone jsme viděli jen samá malá zvířátka jako veverky a ptáčky. Ale
stop od losů a medvědů tam byla spousta, takže tam museli být. Možná, že někde z úkrytu
pozorovali oni nás a mysleli si něco o tupých a nevšímavých stvořeních. Nicméně ta spousta stop
a výstavka v infocentru nás nalákaly natolik, že jsme se rozhodli koupit si další den vyhlídkový
let nějakým malým letadlem z Dawsonu.
Na zpáteční cestě jsme se podle slibu stavili ve Stone Creek na sedmdesátiny pana
Kennedyho. Věnovali jsme mu ten největší karton plechovek piva a myslím, že přišel velice
vhod. Netroufám si tvrdit, že přežil nejbližší noc. Tedy ten karton, Kennedy určitě přežil. My
jsme poseděli jen pár hodin, dozvěděli jsme se řadu podrobností o životě v té kolonii a na
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Yukonu, vypili pár piv, pochutnali si na barbeque, opekli klobásy, snědli pár chlebíčků a
jednohubek a rozloučili se. Až do Dawsonu jsme se už nevraceli, zůstali jsme v kempu u
Klondike Highway, to je Yukonská dálnice č.2, přestože občas připomínala naši silnici II. třídy.
A těšili jsme se na vyhlídkový let.
Následující den jsme skutečně navštívili dawsonské letišťatko a zjistili, že ranní a
večerní hodiny jsou obsazené. Tak jsme vzali
termín v 11:00. Přidělili nám Cesnu, malé
čtyřmístné letadýlko a skvělého pilota. Letišťátko,
jinak se to skutečně nedá nazvat, je kouzelné.
Přízemní budova o několika místnostech, z nichž
ta hlavní sloužila současně jako čekárna pro
cestující, pokladna a letový dispečink. To vše
obsluhovala jediná sympatická paní. Letadýlek
tam bylo asi 20 a ona se mimo jiné starala o jejich
bezpečné starty a přistávání. A ještě nám ochotně
vysvětlovala vše, co nás zajímalo. Mimo jiné, proč je plocha letiště oplocená, když mají
v podstatě všichni všude volný přístup a o nějakých bezpečnostních prohlídkách se nikdo ani
nezmínil. Řekla, že to není kvůli teroristům, ale kvůli losům. Ti se přestali letadel bát a před pár
lety si zvykli chodit se pást na čerstvou trávu. Tak nezbylo než letiště oplotit.
- pokračování příště,
Jirka Dobrovolný

Všem našim krajanům a čtenářům Pramene a Říčky, všem dobrovolníkům a
dopisovatelům .
Přejeme Vám Všem příjemné prožití svátků Vánočních, pohodu a potěšení v rodinném
kruhu a do Nového Roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
Wishing you and your families a very Merry Christmas and happy New Year.
Výbor odbočky ČSSK a redakce Pramene a Výbor CCBA a redakcia Riečky
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VÁNOCE ROKU 2015
Vánoce v Manitobě si nedovedeme představit jinak než bílé. Zasněžené střechy domů a na
zahradách místo kytek třpytí se krystalky sněhu. Pokrytá příroda bílým hávem sahá do duše
lidí a navádí vánoční náladu. Zimní období je velice specifickou dobou nejen pro přírodu, ale
též pro lidi.
Podzimní dny nápadně změní tvář přírody na naší severní polokouli, která se viditelně ubírá
ke svému zimnímu spánku. Není to jen příroda, která si dopřává v tuto dobu více oddechu, ale
také lidé mají v zimě více času na odpočinek než v létě. Skutečnost, že zimní dny jsou nejen
krátké, ale chladné, drží lidi mnohem více ve svých domovech. Po návratu z práce a setmění je
lákavější si sednout do pohovky s teplým nápojem v ruce a oddat se kouzlu tepla a pohodlí,
které odletem léta člověk venku už nenalézá.
Zajímavým způsobem to vyjádřil můj známý farmář:- „My se v létě napracujeme tolik, že
v zimě i ty práce, které by se daly vykonávat jdou stranou a jen odpočíváme. Nabíráme sílu,
jak ta příroda se kterou jsme více spjati než lidé ve městech“.
Se spjatostí s přírodou má pravdu, ale nedá se říct, že spánek přírody a utichnutí ptactva svým
odletem na jih nepůsobí též na ostatní. Není to ale jakási bezvýznamná zimní melancholie.
Zima, kterou v teplých krajích světa neznají, má svou bezmeznou krásu a kouzlo. Mezi
známá kouzla zimní doby patří shon a vzrušení přicházejícími vánočními svátky. Lid, který
sotva odložil letní věci používané k svému potěšení a k zábavě, si začne v myšlenkách přebírat
co všechno k těm velkým svátkům bude zapotřebí, aby byly tak hezké jako minulé. K pracím
co je potřebné udělat přibude vyzkoušet ozdobné svíčky na domě a stromech zda jsou
v pořádku a svítí, než napadne sníh, pokud je bezpečné lézt po střechách. Vyhledat venkovní
ozdoby zkrášlující naše okolí v této době.
S dnešním úzce propojeným světem nejenže si dovedeme představit Vánoce v Austrálii, ale
dobře známe, jak oni tráví tyto velké svátky. Na rozdíl od našich dárků pod stromečkem, jako
teplé rukavice, šály a bundy, Australané se většinou podarují novými plavkami, které o
Vánocích předvedou na svých plážích. Dovedeme si představit jak místo tulení se u krbu u
nás, mají naplno puštěnou klimatizaci a místo teplého nápoje v Kanadě, zřejmě drží v ruce
dobře vychlazené pivo. Na jednom obrázku z Austrálie jsem viděl rodinku u Štědré večeře, jak
hodovníci seděli u stolu v tričkách a měli na sobě kraťasy. Můžeme si jen představovat, jak
emigrantská rodina z Česka pojídá místo kapra nějakou mořskou rybu, možná steak ze žraloka
s českým bramborovým salátem.
Po rozbalení dárků od Ježíška si nezasednou kolem plápolajícího ohně v krbu se svařeným
vínem v ruce jako my, ale pravděpodobně si raději sednou do chládku verandy, kde si ještě
navíc pustí ventilátor a usrkují vychlazené vínečko.
Příjemný pocit z vánočních svátků samozřejmě záleží na každém individuálně, ať se nachází
kdekoliv ve světě. Nicméně, bylo by zajímavé vědět, jak si australské děti představují
Betlémskou stáj ve které narozený Ježíšek leží zavinutý a oslíček s ovečkami svým teplem
zahřívají chlév, aby děťátku nebyla zima. Z tohoto pohledu naše chápání chudé chladné stáje,
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kde se narodilo dítěte je reálnější.
Přístup lidstva k narození dítěte - našeho Spasitele, je pravděpodobně stejný na celém světě.
Veliká událost, která se stala před více než 2000 lety málo kdo dokáže v naší západní židovskokřesťanské civilizaci přehlédnout. Ačkoliv v dnešní době se nachází více a více skupin (ne
mnoho), které chtějí různými způsoby snížit její význam. Začíná to s nevinným přáním
„Sezóny“ místo Vánoc, nebo něčím význačnějším jako zakazování vánočních koncertů ve
školách.
Na druhé straně je možné spatřit novoty, jako jsem loni viděl v Superstore veliké plakáty pro
nás neznámými arabskými písmeny oslavující Ramadán. Nic proti tomu, pokud by v Superstore
v předvánoční době byly také zrovna tak veliké plakáty s anglickými nápisy „Merry
Christmas“, kterým by každý Kanaďan rozuměl. Špatnost nevězí ve vyhovění jiným skupinám,
ale v zákazu projevů většiny. Konkrétně jde o zákaz a omezování křesťanského projevu na
veřejnosti.
Lze z toho udělat jen jediný závěr, že naše demokracie začíná být zvrácená - nedemokratická,
která upřednostňuje menšiny a potlačuje většinu, tím praktikuje opak správné demokracie.
Nevím, zda by Liberální strana nedávno zvolená do parlamentu s většinou hlasů, souhlasila dát
moc některé menšinové straně z korektnosti, nebo ze soucitu ať vládnou místo nich oni?
Vraťme se však ke svátku narození Ježíška, který se udál na začátku našeho letopočtu. Kdyby
se tato událost sebevíce opomíjela a zavrhovala, nic nezmění na skutečnosti, že se tenkrát pro
svět narodil Bůh - člověk, který jak sám o sobě řekl:- „přišel jsem vyplnit písmo“ – židovský
„Starý zákon“.
Od Mojžíšovy éry k narození Ježíše uplynulo 12. století. Lidstvo během této doby značně
pokročilo a velice se pozměnilo, hlavně ve vzájemném chování. Snad z tohoto důvodu bylo
zapotřebí změnit drsné a výbojné způsoby v jakých v té době národy přežívaly.
Zatímco v židovské etice platilo „oko za oko, zub za zub“, Ježíš to změnil na odpouštění
viníkům a za lásku k svým bližním. Nesnadnost tohoto učení však spočívá v tom, že v lidské
přirozenosti stále převládá spíše ten starobylý způsob - odplata a nikoliv odpouštění.
Dalo by se psát mnoho o tom co dobrého Ježíšovo učení přineslo, o kterém člověk rozjímá při
bohoslužbách, nebo o samotě po večerním setmění, kdy nás napadnou nezvyklé myšlenky jako:
- „Proč náš svět je takový jaký je se svými vášněmi a zlem, když už lidstvu je 20. století
ukazována cesta jak má žít?

Všem čtenářům Pramene
„Přeji požehnané a radostné vánoční svátky s bohatou nadílkou pod stromečkem.
A v Novém roce „2016“, pevné zdraví, štěstí a mnoho radosti do dalších let“!
Vilém A. Kun
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18. a 27. listopadu oslavili Václav a Jana Pešíkovi své 85. a 80. narozeniny.
Dlouhole členové winnipežské odbočky Sdružení už několik roků udržují
společně pokladnu odbočky. Jana co by pokladní a pan Václav co by
elektronický zapisovatel. Dodatečně oběma přejeme všechno nejlepší a
hlavně hodně zdraví do dalších let.
Vaší přátelé z výboru

V sobotu 17. října zemřel můj manžel a táta Kelly a Mar na
Jaroslav (Jara/Jerry) GOGELA
Rozloučili jsme se s ním 27. října v hale klubu Jednoty.
Jménem svým a celé naší rodiny bych chtěla poděkovat Všem naším
přátelům a známým, kteří se s Jarou přišli ten den rozloučit.
Vaše, Misha Gogelová
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POZVÁNÍ NA MŠI SVATOU
NA SVÁTEK Sv. ŠTĚPÁNA MUČEDNÍKA
V sobotu 26. Decembra 2015, v 11:00 hod. dopoledne
Father Peter Nemček, bude sloužit mši svatou v kostele
Saint Charles - 320 St. Charles Str, Winnipeg
Kostel se nachází na poslední ulici, když jedete po Portage
Ave. na západ. Před mostem Perimetru, odbočíte do leva na St.
Charles Street a na konci ulice je bílý kostel Svatého Karla
s věží. Kostel bude otevřen před mší v 10:30 AM.
Všichni krajané a přátelé jsou srdečně vítáni.
VIANOČNÁ OMŠA PRE KRAJANOV BUDE SLÚŽENÁ NA SVIATOK SVÄTÉHO
ŠTEFANA MUČENÍKA
26. decembra o 11.00 hodine
v Kostole Svätého Karola (St. Charles), 320 St. Charles Street, Winnipeg
Kostol bude otvorený o 10.30 s možnosťou spovede.
Príďte a priveďte i vašu rodinu a priateľov. Všetci sú vítaní!
CHRISTMAS MASS IN SLOVAK LANGUAGE
will be celebrated by Fr. Peter Nemček
On December 26th – Feast of Saint Stephen at 11:00 a.m. at
Saint Charles Catholic Church
320 St. Charles Street, Winnipeg.
Drive down Portage Avenue (almost at the perimeter). Turn left onto St. Charles Street. The
church will be on the right side.
Bring your friends and family! All are welcome!
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Můj bratr Mohamed aneb Proč nemusím Muslimy
Pokud nežijete v záměrné isolaci od médií, nemůžete nebýt bombardováni historkami o uprchlících ze
Sýrie. V době psaní této malé úvahy už je to kalamita dosahující milion osob. Konce přívalu nevidět.
Přesné statistiky nikdo nemá, ale v lágrech jich odhadují na 4 miliony. Zdaleka ne všichni jsou ze Sýrie, i
když to tak media podávají. Skoro všichni jsou Muslimové.
Češi a Slováci Muslimy na svém území nechtějí. Já se jim nedivím. Islám mi nahání hrůzu i v Kanadě.
S Muslimy mám hned celou škálu osobních zkušeností. (Komické, nelogické, nepříjemné – ani jednu
positivní.) Abych nebyl pranýřován za rozšiřování nenávisti vůči jinému náboženství, popíšu jen několik
z mých arabských zážitků. Prosím, jen holá fakta, která se nedají zapomenout.
V polovině 80. let jsem čtvrt roku během dvou „návštěv“ (pracovní vízum nějak nebylo k mání) v Saudské
Arábii instaloval nový účetnický systém pro MTX. Manitoba Telephone System se tehdy snažil kopírovat
Bell Canada a přiživit se na skutečnosti, že Arabové utvořili kartel, znenadání zmnohonásobili cenu ropy,
nevěděli co s dolary. Saudský král Fahd bin Abdulaziz Al Saud začal modernizovat zemi a rozdávat
přebytečné riely věrným šejkům. Ti nevěděli za co nové příjmy utrácet. Jejich synové si za své kapesné
pořizovali vozy různých značek, nejčastěji ovšem Jaguár, Maserati, Mercedes, Bentley, Porsche, Ferrari a
Rolls Royce. Viděl jsem tam i můj v životě první a jediný růžový Cadillac.
MTX byla společnost jen 49% vlastněná ale 100% řízená MTS. Místní „většinoví“ spolumajitelé řídit
společnost zaměřenou na prodej telekomunikací a počítačů schopni nebyli. Měli jen dost peněz a zákonem
nařízenou většinu podílu ve společnosti a tudíž nejhonosnější kanceláře. Ty většinou zely prázdnotou.
Manažeři, prodavači, technici kanadských menšinových majitelů ve svých daleko prostěji vybavených
kamrlících trávili 12 a více hodin 6 dní v týdnu. Pátek je den Alláha, tudíž zakázáno pracovat vůbec.
Jinak jsem si jist, že by se makalo.
Cestou na první návštěvu jsem v letadle studoval příručku pro nové zaměstnance MTX, jak se chovat
v zemi s jinou kulturou. Rad a návodů, co kdy dělat, spousty. Ty pikantnější:







Arabové jsou pohostinní. Jestli vás pozvou do jejich domova, vyvarujte se moc obdivovat jakýkoliv
předmět tam. Oni jsou pak povinováni vám ho nabídnout. Vy jste povinován nabídku přijmout, jinak
je urazíte. Hm.
Jestli budete na návštěvě popíjet kávu, budete mít maličký šálek pořád doplňovaný. Žádost o
zastavení přesladkých cloumáků se komunikuje zvednutím prázdného šálku a jeho třepáním ve
vzduchu. Přesně tak, jak beze slov žádám o kávové doplnění kolem stolu jdoucí číšnice v Kanadě.
Při jídle nepoužívejte levou ruku, protože ta je používána na osobní hygienu.
Jedete-li taxíkem a ten má karambol, pokud můžete, vytraťte se z místa nehody. Může se totiž stát, že
budete obviněni z jejího zapříčinění a skončíte v base. Argument, že jste seděli na zadním sedadle a
ne za volantem nepřeválcuje argument, že kdybyste taxikáře nenajmuli, nebyl by v tom okamžiku na
té křižovatce a nehoda by se nestala.
Zapamatujte si telefonní číslo do kanceláře a noste s sebou drobné peníze. Jestli se dostanete do
vězení z jakéhokoliv důvodu, seberou vám veškeré papíry a šoupnou do cely. Tam také můžete pobýt
dost dlouho, pokud se vám přes mříže nepodaří přivolat kolemjdoucího, kterého podplatíte drobnými,
aby zavolal do kanceláře a řekl šéfům MTX, v kterém vězení se nacházíte…
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Dočetl jsem příručku a asi moc nahlas a s obavami povzdechl. Arabského světa zkušený businessman
z Německa v sedadle vedle mne si povšiml a dal se do řeči. Potvrdil správnost příručky a přidal k dobru
pár svých historek. Když zjistil, že mám v pase uvedené místo narození Brno, Czechoslovakia, nebyl si
jistý, jestli mě do Saudské Arábie vůbec pustí. „Záleží, na koho narazíte na pasové kontrole. Buďto budete
hrdina, že jste z komunismu utekl do Kanady, nebo jako komunistický špion půjdete do vězení.“
Nechybělo moc a ve vězení jsem hned po příletu skončil. Na pasovém jsem byl jednoznačně hrdina. Za to
pak na celním mi prohledali kufr a vítězoslavně vytáhli v mém oblečení zabalenou elektronickou krabici –
PC network hub - tehdy technickou novinku, co přes koaxiální kabel mohla spojit až 8 počítačů
vzdálených 100m. Důležitý úředník mi nevěřil, že jsem ji zabalil, aby se v kufru nepoškodila. Jemu bylo
jasné, že já ji zabalil, abych ji schoval a propašoval. Krabice je rádio. Chytil mě při činu a nechtěl pustit.
Naučené telefonní číslo do kanceláře nikdo pozdě v noci nezvedal. Po dlouhé době, kdy mi skutečně
vyhrožovali vězením, jsem s šéfem celního vyjednal, že jim tam krabici nechám. O tři hodiny později
jsem s pošramoceným sebevědomím dorazil na hotel.
První pracovní dny jsem toho moc nenapracoval. Generální manažer každou chvíli přerušil moje
počítačové bádání a zavedl mne do jiné honosné kanceláře představit jinému zástupci většinových
majitelů, co se zrovna dostavil na chvíli do práce. Jména ani tváře jsem neměl šanci si zapamatovat.
Většina dlouhých jmen začala slovem Mohamed nebo Abdul. Všechny tváře byly bez výjimky fousaté
zabalené ještě víc než přiložený obrázek do červených šátků lemovaných černým
obojkem. Bez výjimky všichni byli vždy v pečlivě nažehlených bílých nočních
košilích po kotníky.
Vedení MTX rozhodlo, že pro mne saudský řidičský průkaz nestojí za to
obstarávat a tak mě každé ráno po snídani vyzvedli a o 12-13 hodin později
zavezli zpět na hotelovou večeři a přenocování. Na oběd jsem jezdil s ostatními
Kanaďany, co podepsali smlouvu na dva roky a tudíž auta k dispozici měli.
Takhle to fungovalo skoro dva týdny, až jsem se jeden den přespříliš zabral do
programování a zapomněl na čas. Když se ozval prázdný žaludek, zjistil jsem, že
kolegové na mě zapomněli a jsou už z oběda dávno zpět. Řekl jsem si, že hlad a
dlouhé sezení rozchodím a projdu se kolem městského bloku.
Vyrazil jsem za těžko snesitelného parna liduprázdnými ulicemi. Za polovinou
procházky, najednou uprostřed širokánské silnice prudce zastavil zánovní
Mercedes. Řidič v tradičním pyžamu s červeným ručníkem vyskočil a mával
mým směrem. Ač široko daleko jediný chodec, posunkem jsem se nevěřícně
ptal, jestli jako já. Řidičův posunek byl jednoznačný. Ano, přivolával mne.
Nejistě jsem se vydal k autu.
Tam se mi dostalo vřelého přivítání ne nepodobného vítání soudruha Brežněva
tajemníky ÚV KSČ. Chlap byl mé velikosti, držel mě pevně v medvědím objetí,
smrděl cigaretami. Když jsem se konečně vyprostil z nadšeného objímání a
nekonečných polibků, chtěl jsem vědět, odkud se známe a jestli pracuje pro
MTX. Pracoval. Ooops.
Omluvil jsem se, že jsem ho nepoznal. Koktal jsem, že mi „jich“ bylo
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představeno moc najednou … a že všichni mají stejný oděv… a černé vousy… a přikrytou hlavu… a jsou
z jedné rodiny a tudíž sobě podobní… tak si bohužel nemohu pamatovat jméno… Velkoryse mi to
prominul. Představil se jako Mohamed… plus mnoho dalších jmen, co bych ani tehdy nedokázal
zopakovat.
Mohamed chtěl vědět, kam že jdu za takového horka. Popsal jsem, jak na mně v kanceláři zapomněli
s obědem. Nabídl se, že mně zaveze na lunch do mého hotelu. Čekalo mě jinak ještě alespoň 6 hodin
hladovění a tak jsem nabídku ochotně přijal.
Cestou na hotel jsem byl zpovídán z etnického původu, politického smýšlení, náboženského vyznání,
manželského stavu a životní filozofie. Během půlhodinové cesty na hotel jsem se mu zřejmě zalíbil.
Mohamed prohlásil, že „budeme bratři“ a on mě naučí různé aspekty arabské kultury. Začneme tím, že mi
nechá ušít bílé pyžamo s ručníkem. I když jsem nevěděl, na co mi ta jistě nepohodlná košile v Kanadě
bude, z příručky z letadla jsem věděl, že rozsáhlou rodinu většinového majitele MTX nemohu urazit
odmítnutím nabídky. Rozpačitě jsem nabídku přijal.
Mohamed se nadchl a hned chtěl jeho krejčímu dát míry. Potřeboval mě na hotelovém pokoji změřit.
Odmítal jsem to s poukazem, že jsme zhruba stejné postavy, jen v pase může dva palce ubrat. Mohamed
trval na svém.
Jen co se za námi zavřely pokojové dveře, můj nový bratr mě skutečně začal měřit. Odzadu.
Ztuhl jsem. On chtěl vědět, jak moc se „mi to líbí“. Blekotal jsem lekci z dávného kurzu psychologie, jak
má každý potřebu okolo vlastní osoby mít svůj osobní prostor, a že Kanaďani ho mají potřebu většího
osobního prostoru než jiné kultury.
Citlivě jsem přeorientoval měření na rukávy, ramena, pás a celkovou délku. Pak jsem musel jít honem
koupit něco k jídlu a spěchat zase do práce. Mohamed slíbil přinést moje pyžamo na první zkoušku druhý
den večer na hotel.
Na cestě zpět jsem zpovídal mého „bratra“ já. Opatrně jsem vyzvídal, co má za pozici v MTX. Tápal. O
MTX nevěděl nic. Aby se tedy ani nedověděl adresu, nechal jsem se vyložit na místě setkání. Slíbil jsem,
že po osmé večer na druhý den budu připravený na zkoušku pyžama na mém pokoji. Loučení jsem omezil
na rychlé potřepání rukou. Nenechal jsem Mohameda ani vylézt z auta, jak on chtěl, tak rychle jsem
musel opět do práce. Přesvědčil jsem se, že Mohamed skutečně odjel a vrátil jsem se do kanceláře.
Generální manažer událost bral vážně. Druhé ráno jsem se odhlásil z hotelu, dostal řidičák, auto a nové
bydlení v „compound“ – obrovský objekt pro cizince střežený 24/7 za vysokou zdí s ostnatými dráty na
vršku. Moji kolegové to tak vážně nebrali. Někdo vytiskl na počítači a dal na šňůrku ceduli, kterou jsem
měl nosit na krku na svých vycházkách. Dostal jsem ji s ubezpečením, že mě „ochrání“. Cedule měla ve
velkých písmenech jen tři slova: I HAVE AIDS.
Nejvíc deprimovaly nekonečné diskuze s arabským účetním v MTX. Snažil se vlastenecky hájit šaría
zákony (!) a přesvědčoval mě, jak jeho manželky chtějí chodit zahaleny. Nedokázal vysvětlit důvod proč
páni v bílém a dámy v černém, ale nebyl ani ochoten uznat, že chodit na ostrém slunci výhradně v černém
musí být daleko horší než v bílém.
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Když během mé druhé návštěvy Arabský kartel ztratil monopol díky
nové těžbě ropy v Severním moři a ceny ropy klesly, navyklé extra
peníze v království najednou vyschly. Zákazníci MTX přestali platit za
instalované systémy. Účetní mi vysvětloval, jak Islám zakazuje vymáhat
úroky, ale že zákazníci určitě časem zaplatí. Jinak by nepřišli do nebe.
Každý pátek si kolegové pracujících na dlouhodobých kontraktech hráli
na turisty a poznávali arabskou kulturu. Kina, divadla zakázané, na
televizi jen několikahodinové záběry královské rodiny doprovázené
dechovou hudbou. Zprávy byly omezenější než ČTK za Stalina,
neoznámili tehdy ani čerstvý Černobyl. Prý jediná zábava pro místní lid
je fotbal a veřejné popravy. Odmítl jsem se jet podívat na kamenování
znásilněných a tudíž nevěrných žen, sekání zlodějských rukou a
čarodějnických hlav, jako zvládlo několik mých kolegů se silnějšími
žaludky.
Nabídku jít si zaplavat do Perského zálivu jsem přijal. Mohli jsme jen na
veřejnou pláž, což byly obrovské prostory spíš hodné titulu smetiště. Nevydržel jsem a obořil jsem se na
jednoho z košiláčů, co seděl na pláži na koberečku. Podle instrukcí z letadla jen jednou rukou ožíral kuře.
Ohlodané kosti házel velkým obloukem za sebe. Na žádost místního průvodce z MTX jsme pak urychleně
odjeli jinam.
Vyfotil jsem si na ulici dvě dopravní značky: Zákaz vjezdu a jen několik metrů za ní, Přikázaný směr
jízdy – to seskupení na jednosměrné ulici. Ať pak děláš, co děláš, zákon nedodržíš a do vězení patříš.
Kolegové místních rarit znalí mě zavezli na konec krásné nové dálnice – už kompletní s fungujícím
nočním osvětlením. Tam ale zase žádná značka nebo závora nebyla. Silnice jednoduše končila v poušti asi
půlmetrovým betonovým schodem bez známky stavby nebo jiné civilizace na dohled a hlavně – bez
varování.
Podobných pro mne nepochopitelných objevů jsem nastřádal mnoho. Kolegové se je ani nesnažili
vysvětlit. „Arabská mentalita je jiná“ byla nejčastější odpověď. Mně takový druh mentality děsí. A
myslím si, že Vás by měla taky.
Epilog: MTX zkrachovalo o dva roky později i s novým účetnickým systémem. Ten sice ukazoval profit,
ale účet v bance zel prázdnotou. Arabští zákazníci jistě zaplatí, jinak nepřijdou do nebe. Bohužel, teď už
nemají komu.
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ŠKOLA ČEŠTINY / CZECH LANGUAGE CLASSES
Helena Stelšovská nadále nabízí zájemcům kurz českého jazyka. Hodiny jsou každý čtvrtek od 7:30pm.
Pokud máte zájem kontaktujte Helenu Stelšovskou na helstel@shaw.ca nebo volejte
204 772-7209.
Helena Stelsovska offers Czech language courses for interested people. Classes are held every Thursday
at 7:30pm. If you are interested, she can be contacted at helstel@shaw.ca or phone 204 772-7209.

Pramen

- Časopis krajanské obce Čechů a Slováků ve Winnipegu. Je vydáván winipežskou

odbočkou Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě pro krajany v Manitobě a jinde ve světě.
Vychází čtyřikrát do roka.
Adresa: Czech and Slovak Association of Canada, Winnipeg Branch, Attn. Pramen, P.O. Box
1732, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3C 2Z9
Připravuje: Misha Gogela. Pravidelný dopisovatel Vilém A. Kun.
Časopis je posílán zdarma, ale jsou vítány dobrovolné příspěvky na úhradu režie.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, úpravu i případné odmítnutí příspěvků. Podepsané
články nemusí vyjadřovat názory redakce a vydavatele. Úkolem časopisu je udržovat kulturní
hodnoty našich předků, probouzet, pěstovat a udržovat krajanskou pospolitost. Napomáhat k
udržování demokratických ideálů a mravních zásad v Kanadě i ve staré vlasti. Spojovat nás za
hranicemi s naší vzdálenou rodnou zemí.
Inzertní jednorázové sazby: velikost osobní navštívenky: $ 10, 1/3 stránky: $20, 1/2 stránky:
$30, celá stránka: $ 60.
Veškeré šeky prosím vypisujte na “Czech and Slovak Association of Canada”.
Uvítáme psané příspěvky, nápady a komentáře. Rádi od vás uslyšíme.
Redakční telefon (204) 256 3713, mishagogela@shaw.ca
Informace o ČSSK odbočkách sdružení najdete na Internetu na adrese www.cssk.ca

